
 
জঙ্গিফাদ ঙ্গফরযাধী পরতায়া এফং প্রঙ্গতঙ্গিয়া- ারয়খ আফু আরনায়ায আর ঙ্গঙ্গি  

জঙ্গিফাদ ঙ্গফরযাধী পরতায়া এফং প্রঙ্গতঙ্গিয়া 

 

 

উস্তাদ আফু আনয়ায আর ঙ্গঙ্গি াঙ্গপজাহুল্লা 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
জঙ্গিফাদ ঙ্গফরযাধী পরতায়া এফং প্রঙ্গতঙ্গিয়া- ারয়খ আফু আরনায়ায আর ঙ্গঙ্গি  

ঙ্গফঙ্গভল্লাঙ্গয যাভানীয যাীভ 

ইন্নার াভদাঙ্গরল্লা য়া রাতু য়া ারাভু ‘আরা যাূঙ্গরল্লা য়া ‘আরা আঙ্গরঙ্গ য়া 

আাঙ্গফঙ্গ য়া াল্লাভ তাঙ্গরভান কাীযা। 

‘আম্মা ফা’আদ। 

আল্লা ুফানাহু য়া তা’আরা ফররন – 

 

 َهاُدوا ِللَِّذينََ أَْسلَُموا الَِّذينََ النَّبِيُّونََ بَِها يَْحكُمَُ ۚ َ َونُورَ  هًُدى فِيَها التَّْوَراةََ أَنَزْلنَا إِنَّا

بَّانِيُّونََ  فََلَ ۚ َ شَُهَداءََ َعلَْيهَِ َوَكانُوا اللَّـهَِ ِكتَابَِ ِمن اْستُْحِفظُوا بَِما َواْْلَْحبَارَُ َوالرَّ

 أَنَزلََ بَِما يَْحكُم لَّمَْ َوَمن ۚ َ قَِليًلَ ثََمنًا بِآَياتِي تَْشتَُروا َولََ َواْخَشْونَِ النَّاسََ تَْخَشُوا

هَُ ئِكََ اللَـّ ـٰ  ﴾٤٤﴿اْلَكاِفُرونََ هُمَُ فَؤُولَ

‚...অতএফ, ততাভযা ভানুলরক বয় করযা না এফং আভারক বয় কয এফং আভায আয়াত 

ভূরয ঙ্গফঙ্গনভরয় স্বল্পভূরয গ্রণ করযা না, তমফ তরাক আল্লা মা অফতীণণ করযরেন, 

তদনুমায়ী পায়ারা করয না, তাযাই কাঙ্গপয।‚ [আর ভায়’ইদা, ৪৪] 
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ذَا يَقُولُونََ ثُمََّ بِؤَْيِديِهمَْ اْلِكتَابََ يَْكتُبُونََ ِلّلَِّذينََ فََوْيلَ  ـٰ هَِ ِعندَِ ِمنَْ َه  ثََمًنا بِهَِ ِليَْشتَُروا اللَـّ

ا لَُّهم فََوْيلَ  ۚ َ قَِليًلَ مَّ ا لَُّهم َوَوْيلَ  أَْيِديِهمَْ َكتََبتَْ ِمّ مَّ  ﴾٩٧﴿ يَْكِسبُونََ ِمّ

 

‚অতএফ তারদয জরনয আপরা! মাযা ঙ্গনজ ারত গ্রন্থ তররখ এফং ফরর, এটা আল্লায ক্ষ 

তথরক অফতীণণ-মারত এয ঙ্গফঙ্গনভরয় াভানয অথণ গ্রণ কযরত ারয। অতএফ তারদয প্রঙ্গত 

আরক্ষ, তারদয ারতয তরখায জনয এফং তারদয প্রঙ্গত আরক্ষ, তারদয উাজণরনয জরনয।‛ 

[আর ফাক্বাযা, ৭৯] 

াম্প্রঙ্গতক ভরয় াফাগী আঙ্গরভ পঙ্গযদউঙ্গিন ভাউরদয উরদযারগ জঙ্গিফাদ ঙ্গফরযাধী একঙ্গট 

পাতয়া জাঙ্গতরে াঠারনায খফয অরনরকয ভরনারমাগ তকরেরে। ঙ্গিকায বালয অনুমায়ী 

এ পাতয়ারত ই করযরেন ১ রাখ ভুপঙ্গত মায ভরধয আরেন তপামরত ইরারভয আভীয 

‘আল্লাভা ঙ্গপ, তকন্দ্রীয় ভাঙ্গিফ জুনারয়দ ফাফুনগযী প্রায় ১২ জন উচ্চদস্থ তনতা। ২০ 

খরেয এ পাতয়াঙ্গট ঙ্গফশ্ব কুপয ঙ্গভরনরভরা জাঙ্গতে োো াঠারনা রফ ফাংরারদরয 

প্রধানভন্ত্রী, প্রধান ঙ্গফিাযঙ্গত(রম একজন ভুঙ্গযক),  অনযানয ঙ্গফঙ্গবন্ন গুরুত্বূণণ ফযঙ্গি  

প্রঙ্গতষ্ঠারনয কারে। পাতয়ায কঙ্গ ংযক্ষরনয জনয তদয়া রফ জাতীয় গ্রন্থাগারয। 

খফযঙ্গট াম্প্রঙ্গতক ঙ্গকন্তু অন্তঙ্গনণঙ্গত কাযণঙ্গট ুযরনা। তম ফযাঙ্গধয উগণ এক রাখ ভুপঙ্গতয 

এই পাতয়া, ত ফযাঙ্গধয তভাকারফরা ভুয়াঙ্গদুন এফং ভুজাঙ্গঙ্গদনরক কযরত রে অরনক 
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আরগ তথরকই। ইঙ্গতূরফণ রুতপয পযাজী, ভঙ্গতউয যভান ভাদানী, আকযাভুজ্জাভান ঙ্গফন 

আবু্দ ারাভ, আবু্দল্লা জাািীয, ভুাম্মাদ াইপুল্লা ভাদানী  অরনক শুয়ুরখয ভরধযই এ 

ফযাঙ্গধয উগণ তদখা তগরে। তরফ ঙ্গনিঃরির এক রাখ ভুপঙ্গতয পাতয়া ফাংরারদরয 

তপ্রক্ষারট তাীদ  ঙ্গজাদ ঙ্গফরযাঙ্গধতায় এক নতুন ভািা তমাগ কযরত মারে। 

এধযরনয ঙ্গযঙ্গস্থঙ্গতরত ভুয়াঙ্গদুন, ভুজাঙ্গঙ্গদন এফং আনায আর ভুজাঙ্গঙ্গদনরক (রফ 

ঙ্গজাদরপ্রভী বাইরফান মাযা ঙ্গভঙ্গডয়ারত, তাযার ঙ্গভঙ্গডয়ারত এফং ভারজ ভুজাঙ্গঙ্গদরনয 

াামযকাযী ঙ্গররফ কাজ কযায তিষ্টা করযন এফং ঙ্গনজ ঙ্গনজ অফস্থান তথরক আর য়ারা 

য়ার ফাযায ক্ব আদারয়য তিষ্টা করযন) এ ভস্ত আঙ্গরভরদয ঙ্গফভ্রাঙ্গন্তয অরনাদন  

ঙ্গনযরনয তিষ্টা করযন তাযা দুঙ্গট ভযায ভুরখাভঙ্গখ ন। 

অঙ্গধকাং তক্ষরিই তদখা মায় আভারদয বাইরফারনযা দুরটা বুররয তকান একঙ্গট করয ফরন। 

প্রথভ বুরঙ্গট র, অরনরক ুস্পষ্ট  প্রকায ঙ্গফভ্রাঙ্গন্ত এফং অরনক তক্ষরি কুপয তদখা রে 

ভুখ ফুরজ থারকন, আল্লায দ্বীরনয প্রঙ্গত আনুগরতযয িাইরত ঙ্গনরজয ভামাফ-ভারারকয প্রঙ্গত, 

ঙ্গনরজয ায়রখয প্রঙ্গত আনুগতযরক প্রাধানয তদন (আভযা এযকভ তগাভযাী তথরক আল্লায 

কারে আশ্রয় িাই)। অরনরক তয তজরন, উরঙ্গি করয এধযরনয আঙ্গরভরদয অফস্থারনয 

কাযরণ ঙ্গদ্বধাদ্বরে থারকন, ঙ্গঠক ঙ্গদ্ধান্ত তনয়া তথরক ঙ্গফযত থারকন। 
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আফায অনযঙ্গদরক তদখা মায় অরনরক ঢারা বারফ তকান একঙ্গট ঙ্গনঙ্গদণষ্ট ভামাফ-ভারাকরক 

আিভন করয ফরন। মা তদরখ ভরন য়া স্বাবাঙ্গফক ঙ্গজাদঙ্গফরযাধীতায ইুযরক অজুাতরক 

ফাঙ্গনরয় তাযা য়রতা ঙ্গনরজরদয তির যাখা ঙ্গফরদ্বরলযই প্রকা ঘটারেন (আভযা এযকভ মুরুভ 

তথরক আল্লায কারে আশ্রয় িাই)। আফায অরনক ইখরাম্পন্ন বাই আরফগ, ভুজাঙ্গঙ্গদন  

আল্লায দ্বীরনয প্রঙ্গত গীযাফত প্ররয়াজরনয িাইরত তফঙ্গ ফরর তপররন, মা অরনক ভয়ই 

না-ইনাপীরত তৌরে মায়। অরনক তক্ষরি তদখা মায় আভারদয বাইরফারনযা আদাফ ঙ্গফফঙ্গজণত 

আিযন করযন, ফা ভূর ঙ্গফলয় তথরক দূরয অনথণক আরা-আররািনা,  গীফা-নাভীভারত 

িরর মান। আভযা আল্লায কারে আশ্রয় প্রাথণনা কঙ্গয ঙ্গফতাঙ্গেত য়তারনয িিান্তভূ তথরক। 

একাযরণ প্ররয়াজন ঙ্গফভ্রাঙ্গন্তয অরনাদন  ঙ্গনযরনয ভয় ঢারা বারফ তকান ভারাক-

ভামারফয ঙ্গফরযাঙ্গধতা, অথফা ফযঙ্গিগত ঙ্গফযাগ  তক্ষারবয প্রকা ঘটারনায ঙ্গঙ্গের খাদ তথরক 

তফেঁরি থাকা, রফণাঙ্গয ইনাপ কযা। 

তরফ একর ভযা রে ভুয়াঙ্গদুন, ভুজাঙ্গঙ্গদন এফং আনায আর-ভুজাঙ্গঙ্গদরনয ভূর 

দাঙ্গয়ত্ব ারন অতযাফযক, আয তা র প্রকৃত তয উস্থান, আল্লায দ্বীরনয ক্ব ারন 

এফং ৃষ্ট ঙ্গফভ্রাঙ্গন্তয ঙ্গনযন। 

উরাভারয় ু’য েোরনা ঙ্গফভ্রাঙ্গন্ত করতাটা ধ্বংাত্বক রত ারয, তায একঙ্গট আপগান ঙ্গজারদয 

য ইরয়রভরন ায়খ উাভায যাঙ্গভাহুল্লা ঙ্গতি অঙ্গবজ্ঞতা। আপগান ঙ্গজারদ আল্লায ইোয় 
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তাঙ্গবরয়ত ইউঙ্গনয়রনয তরনয যয ায়খ উাভা ঙ্গফন রাঙ্গদন যাঙ্গভাহুল্লা ফণপ্রথভ 

ইরয়রভরন একঙ্গট ঙ্গজাঙ্গদ তফ ততঙ্গযয তিষ্টা করযঙ্গেররন। মঙ্গদ ায়খ উাভায প্রথভ 

আপগান ঙ্গজাদ যফতণী ুদারনয জীফরনয কথা আভযা জাঙ্গন, ঙ্গকন্তু ায়রখয ঙ্গজাঙ্গদ 

জীফরনয এ অধযায়ঙ্গটয কথা অরনরকযই অজানা। আপগাঙ্গনস্তারনয য ইরয়রভনরক ঙ্গনরয়ই 

ঙ্গের ায়খ উাভায প্রথভ াভঙ্গযক ঙ্গযকল্পনা।[১] 

ভয়টা ঙ্গের ১৯৮৯। একীবূত ইরয়রভরনয ংঙ্গফধানরক ঙ্গঘরয ইরাভন্থী এফং 

ধভণঙ্গনযরক্ষতাফাদীরদয ঙ্গফরযাধ ভুজাঙ্গঙ্গদরনয াভরন একঙ্গট ুফনণ ুু্রমাগ এরন ঙ্গদরয়ঙ্গের 

ইরয়রভরন একঙ্গট ঙ্গজাদী আরিাররনয ূিনায। তবৌরগাঙ্গরক, াভাঙ্গজক, অরেয জরবযতা 

এফং বূখরেয ভানুরলয ঙ্গিন্তারিতনা  তমাদ্ধা ভরনাবাফ, ফ ঙ্গফরফিনারতই ইরয়রভনরক ভরন 

ঙ্গের ঙ্গজারদয জনয একঙ্গট উফণয বূঙ্গভ। ঙ্গকন্তু ায়খ উাভায এ প্ররিষ্টা ফযথণ রয়ঙ্গের। এই 

ফযথণতায কাযণ তকৌতুরউিীক এফং ঙ্গক্ষনীয়। 

ায়খ আফু ভু’আফ আ-ুযী পাকাল্লাহু আযায ভরত ায়খ উাভায এই ফযথণতায তেরন 

প্রধান কাযরণয একঙ্গট ঙ্গের ইরয়রভরনয তৎকারীন অঙ্গধকাং ারাঙ্গপ উরাভায বূঙ্গভকা। ায়খ 

উাভা যাঙ্গভাহুল্লা রফণাচ্চ তিষ্টা িাঙ্গররয়রেন এই ‘আঙ্গরভরদয ঙ্গজারদয রক্ষ আনায জনয। 

কাযণ ায়রখয ঙ্গফশ্বা ঙ্গের ইরয়রভরন তমরকান ঙ্গজাদী আরিাররনয জনয আঙ্গরভরদয ভথণন 



 
জঙ্গিফাদ ঙ্গফরযাধী পরতায়া এফং প্রঙ্গতঙ্গিয়া- ারয়খ আফু আরনায়ায আর ঙ্গঙ্গি  

আফযক। মঙ্গদ ায়খ আফু ভু’আফ  ায়খ উাভায অনযানয অরনক াথী তারক 

উৎাঙ্গত কযঙ্গেররন, প্ররয়াজরন তারদয োোই এঙ্গগরয় মাফায। 

যফতণীরত তদখা মায় ইরয়রভরনয াভাঙ্গজক তনতৃফৃি, তগািীয় তনতৃফৃি, ইখয়ানুর ভুঙ্গরভীন 

এফং অঙ্গধকাং ারাঙ্গপ উরাভা আঙ্গর আবু্দল্লা াঙ্গরয (তায উয আল্লায রানত ফঙ্গলণত 

তাক) তাগুত যকারযয ক্ষাফরম্বন করযন। এভনঙ্গক যাঙ্গয়ায ঙ্গফরুরদ্ধ আপগান ঙ্গজারদ 

অং তনয়া ায়খ উাভায রমাদ্ধা অরনক ভুজাঙ্গদ যকাযী রদয ঙ্গফঙ্গনভরয় আঙ্গর 

আবু্দল্লা াঙ্গরয কযারম্প ঙ্গবরে তগররন।[২] 

ায়খ আফু ভু’আফ আ-ুযীয ভরত তাগুরতয ঙ্গফরক্ষ ঙ্গজারদয ঙ্গফরযাঙ্গধতায় ঙ্গফরল 

অগ্রগণয  ধ্বংাত্মক বূঙ্গভকা যারখন ায়খ ভুক্বঙ্গফর ইফন াঙ্গদ আর-য়াদী’। ায়খ আফু 

ভু’আরফয বালায়- 

‚(আর-য়াদী’) একঙ্গট ফই ঙ্গররখঙ্গেররন তমখারন ঙ্গতঙ্গন ায়খ উাভা ঙ্গফন রাঙ্গদনরক 

ইরয়রভরনয কর দুদণায ভূর কাযণ (যা’ আর-ঙ্গপতান) ঙ্গররফ ঙ্গিঙ্গিত করযঙ্গেররন। ঙ্গতঙ্গন 

ায়খ উাভায ঙ্গফরুরদ্ধ ফিরফযয অঙ্গড কযারট ফাঙ্গনরয় জুভু’আয য যাস্তায় যাস্তায় ঙ্গফঙ্গিয 

ফযফস্থা করযঙ্গেররন। তায এফ অঙ্গড ফিফয ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনভণভ বারফ ায়খ উাভারক আিভন 

কযরতন। এভনঙ্গক ঙ্গতঙ্গন এই ঙ্গভথযা দাফী করযন তম ঙ্গজারদ অংগ্ররনয জনয এফং 

ইরয়রভরন অযাজকতা ৃঙ্গষ্টয জনয ায়খ উাভা নাঙ্গক তারক (আর-য়াদী’) টাকা 
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ঙ্গদরয়রেন...আভায ুু্রমাগ রয়ঙ্গের এ ফযাারয ায়খ উাভায ফিফয তানায। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গকেু 

অঙ্গতঙ্গথয ারথ এ ঙ্গফলরয় কথা ফরঙ্গেররন। ায়খ উাভা ফররঙ্গেররন, এ জীফরন মাযা মাযা 

তায ক্ষঙ্গত করযরে তারদয ফাইরক মঙ্গদ ঙ্গতঙ্গন ক্ষভা করয তদন তফু ঙ্গতঙ্গন কখরনা আর-

য়াদী’-তক ক্ষভা কযরফন না।‚[৩] 

ায়খ আফু ভু’আফ আ-ুযীরক ফণাঙ্গধক কু্ষণ্ণ করযঙ্গের তম ঙ্গফলয়টা তা র, তাগুরতয 

ঙ্গফরুরদ্ধ ঙ্গজারদয ঙ্গফরক্ষ অগ্রনী বূঙ্গভকা ারনকাযী এই আর-য়াদী’তকই ঙ্গকেু ইরয়রভনী 

ভুজাঙ্গঙ্গদন মুফক ায়খ আর-ারাঙ্গপয়যা ফরর দাঙ্গফ কযঙ্গের।[৪] 

তম ঙ্গযঙ্গস্থঙ্গত ায়খ উাভারক তভাকারফরা কযরত রয়রে, তায তভাকারফরা কযরত রয়রে 

প্রায় কর বূখরেয ভুজাঙ্গঙ্গদনরকই। তম ঙ্গফলয়ঙ্গট কু্ষি করযরে ায়খ আফু ভু’আফরক তা 

কু্ষি করযরে কর বূঙ্গভয ভুজাঙ্গঙ্গদনরকই। ঙ্গঠক তমভন বূঙ্গভকা আর-য়াদী’ ইরয়রভরন ারন 

করযরেন ত বূঙ্গভকারতই আজ অফতীনণ রত মারেন কভরক্ষ এক রাখ ভুপঙ্গত তারদয 

পাতয়ায ভাধযরভ। ইঙ্গতূরফণ ২০০৫-০৬ এ আবু্দল্লা জাািীয অনুরূ বূঙ্গভকারত অফতীনণ 

রয়ঙ্গেররন। এভনঙ্গক ুরতান ারা আদ-দ্বীন আর আইয়ুযফীয যাঙ্গভাহুল্লা ভরয় এভন 

আঙ্গররভয ংখযায় তফঙ্গ ঙ্গের মাযা িুরডাযরদয ঙ্গফরুরদ্ধ ঙ্গজাদ কযায ঙ্গফরক্ষ পাতয়া 

ঙ্গদরয়ঙ্গেররন। ইঙ্গতার দুিঃখজনক বারফ ফাযফায এই ঙ্গযঙ্গস্থঙ্গতয ুনযাফৃঙ্গি রয়রে। কর 

ঙ্গাফ-ঙ্গনকা, আরফগ-অনুবূঙ্গতয য তল মণন্ত ঙ্গতি তয র এ কর আঙ্গরভরদয এযকভ 
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ফিফয, পাতয়া এফং অফস্থান তাগুরতয এফং কুপয ঙ্গিয ারত এক ধযরনয ায’ঈ 

তমৌঙ্গিকতায (Shar’ee Justification) অে তুরর তদয়। আয এই অরেয ভাধযরভ তাগুত 

ভুয়াঙ্গদুন  ভুজাঙ্গঙ্গদরনয ঙ্গফরক্ষ তায কর প্রকায মুরুভরক তফধতা তদয় এফং াধাযণ 

ভানুরলয কারে তাগুত আয ভুজাঙ্গঙ্গদরনয ভরধয এই োরতয প্রকৃত রূ অজানা তথরক মায়। 

ফাংরারদর ইঙ্গতূরফণ আনুগতযন্থী ারাঙ্গপরদয এধযরনয অফস্থান ঙ্গনরয় অরনক মুঙ্গিখেন, 

দারীঙ্গরক অরনাদন  তকণ-ঙ্গফতকণ রর, ফাংরারদরয ংখযাগঙ্গযষ্ঠ তদফিী উরাভারয় 

তকযাভ  তাঙ্গরফুর ‘ইরভরদয অফস্থান ঙ্গনরয় আররািনা অরতাটা াভরন আর ঙ্গন। ঙ্গকন্তু এই 

জঙ্গিফাদ ঙ্গফরযাধী পাতয়ায কাযরণ তারদয অফস্থান ঙ্গনরয় আররািনা মুঙ্গিখেন  

অরনাদন আফযক। কাযণ এ পাতয়া তল মণন্ত তাীদ  ঙ্গজারদয ঙ্গফরুরদ্ধই 

পাতয়া, মা ইরাভ  ভুঙ্গরভরদয রক্ষ মারফ না, মারফ কুপপায  তাগুরতয রক্ষ, যাষ্ট্রীয় 

কুপয  ঙ্গযরকয রক্ষ, ঙ্গনরয় মারফ আর য়ারা য়ার ফাযা তথরক বয়ঙ্কয ঙ্গফিুযঙ্গতয ঙ্গদরক। 

মায প্রভাণ ইঙ্গতভরধযই ুস্পষ্ট, মখন এ পাতয়া ত কযা রে আন্তজণাঙ্গতক কুপরযয 

ঙ্গভরনরভরা জাঙ্গতংরঘ। 

ুতযাং অফযম্ভাফীবারফই ভুয়াঙ্গদুন, ভুজাঙ্গঙ্গদন এফং আনায আর-ভুজাঙ্গঙ্গদরনয জনয এই 

পাতয়ায় ধাযণকৃত ঙ্গিন্তা তিতনা  অফস্থারনয ফুঙ্গদ্ধফৃঙ্গিক  ায’ঈ অরনাদন কযা 



 
জঙ্গিফাদ ঙ্গফরযাধী পরতায়া এফং প্রঙ্গতঙ্গিয়া- ারয়খ আফু আরনায়ায আর ঙ্গঙ্গি  

আফযক দাঙ্গয়ত্ব। তরক্ষরি প্রশ্ন র, এই গুরুত্বূণণ দাঙ্গয়ত্ব (উরাভারয় ু’য ৃষ্ট ঙ্গফভ্রাঙ্গন্তয 

অরনাদন  ঙ্গনযন) াররনয তক্ষরি ভূরনীঙ্গত ঙ্গক য়া উঙ্গিত? 

ঙ্গজারদয রক্ষ প্রিাযনা  ঙ্গজাদী ঙ্গভঙ্গডয়ায ভূরনীঙ্গতয আররািনায় ায়খ আফু ফাকয নাজী 

যাঙ্গভাহুল্লা ফররন – 

‚আভারদয ঙ্গভঙ্গডয়া স্ট্র্যাঙ্গটঙ্গজয ভূর রক্ষয রফ দুঙ্গট তশ্রণী মায ভরধয প্রথভ তশ্রণীঙ্গট র াধাযণ 

ভুঙ্গরভ। আভারদয উরিয রফ তারদয ঙ্গজারদয জনয উদু্বদ্ধ কযা এফং মাযা ঙ্গজাদী 

কামণিরভয ারথ ংমুি য়া থারক ঙ্গফযত থারক তারদয ফযাারয াধাযণ ভানুরলয ভরন 

তনঙ্গতফািক ধাযনা ৃঙ্গষ্ট কযা...‛[৫] 

ঙ্গতঙ্গন আরযা ফররন – 

‚প্রঙ্গতঙ্গট মণারয় আভারদয উরিয রফ এভন একটী ঙ্গভঙ্গডয়া/প্রিাযনা তকৌররয প্রণয়ন  

ফাস্তফায়ন মা ভুজাঙ্গঙ্গদরনয প্রঙ্গতঙ্গট অঙ্গবমারনয যীয়াগত  ফুঙ্গদ্ধফৃঙ্গিক তমৌঙ্গিকতা তুরর 

ধযরফ। ঙ্গফরল বারফ াধাযণ জনগরণয কারে এ তমৌঙ্গিকতাভূ তুরর ধযাই গুরুত্ব ারফ। 

এভন ঙ্গভঙ্গডয়া তকৌর প্রণয়ন তথরক এক াত দূরয থাকরত রফ মায টারগণট অঙ্গডরয়ন্স র 

অনযানয ইরাভী দর ফা ফযঙ্গিত্ব, মাযা ইঙ্গতভরধয এ ফযাাযগুররা জারনন‛।[৬] 

অথণাৎ ায়রখয ফিফয র, আভারদয ভূর টারগণট অঙ্গডরয়ন্স র াধাযণ ভুঙ্গরভ জনগণ। 

অনযানয ইরাভী দর ফা ফযঙ্গিত্ব (ঙ্গকংফা রত ারয তপফুক তঙ্গররেঙ্গট) আভারদয প্রিাযনা ফা 
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ঙ্গভঙ্গডয়া প্রকানায ভূর উরিয রফ না। কাযণ তাযা ইঙ্গতভরধয এ ফযাারয ঙ্গকেু রর 

জারনন (মঙ্গদ তাযা ঙ্গফরযাঙ্গধতা করযন)। 

ঙ্গকন্তু মখন াধাযণ ভানুরলয ভরধয ঙ্গফভ্রাঙ্গন্তয ৃঙ্গষ্ট য় আঙ্গরভরদয ফিরফযয কাযরণ? তখন 

কামণদ্ধঙ্গত ঙ্গক রফ। এ প্ররি ায়খ ফররন - 

‚আভযা স্বীকায কঙ্গয অরনক তক্ষরিই াধাযণ জনগরণয উরিরয ততঙ্গয তকান ঙ্গভঙ্গডয়া 

প্রকানায তক্ষরি তফঙ্গয বাগ ভরনারমাগ ঙ্গদরত য় অঙ্গনষ্টকাযী কুঙ্গটর ায়খরদয ৃষ্ট 

ঙ্গফভ্রাঙ্গন্তয জফাফ তদয়ায ঙ্গদরক। ঙ্গনিঃরির এঙ্গট অতযন্ত জরুযী একঙ্গট ঙ্গফলয়। তরফ আভারদয 

ভূর ভরনারমাগ থাকরত রফ এভন বারফ আভারদয ফিফয উস্থান কযরত মারত করয তা 

াধাযণ ভানুরলয ঙ্গিন্তারিতনায ারথ খা খায়,  তফাধগভয য়। উরাভারয় ু’য কাযরণ 

াধাযণ ভানুরলয ভরন ৃষ্ট য়া তইফ ঙ্গফভ্রাঙ্গন্ত মা ভানুলরক ঙ্গজাদ তথরক দূরে ঙ্গযরয় 

যাখরে তগুররায অরনাদন  ঙ্গনযন াধাযরনয বালারতই কযরত রফ। এফং তারদয কারে 

ঙ্গফরলবারফ এ তয তুরর ধযরত রফ, এ উরাভারদয ঙ্গিন্তা  তিতনা আঙ্গম্বয়ারয় তকযাভ 

আরাইঙ্গভু ারাতু য়া ারাভ  আ ারাপ আ-াররীরনয নীঙ্গতয ারথ,  

ঙ্গিন্তারিতনায ারথ াংঘঙ্গলণক।‚[৭] 
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অথণাৎ উরাভারয় ু কতৃক ৃষ্ট ঙ্গফভ্রাঙ্গন্তয অরনাদরনয ভরয় টারগণট অঙ্গডরয়ন্স থাকরফ 

াধাযণ ভানুল। আভারদয ফিফয এভন বারফ ততঙ্গয কযরত রফ মা াধাযণ ভানুরলয প্রঙ্গত 

আরফদন কযরফ। এ ঙ্গফলয়ঙ্গট অতযন্ত গুরুত্বূণণ। এ উুরঙ্গট ঙ্গঠকবারফ অনুধাফন কযরত 

ক্ষভ রর, অনথণক আররািনা, গন্তফযীন দীঘণ করভন্টফক্স ঙ্গফতকণ, কােঁদা েুরোেুেঁঙ্গে, 

আরফগতাঙ্গেত তক্ষারবয ফঙ্গিঃপ্রকা, দুরফণাধয ফা জঙ্গটর ফিফয ইঙ্গতূরফণ উরল্লঙ্গখত অনযানয 

ভযা ভূ এঙ্গেরয় মায়া ম্ভফ রফ। এফং মরথষ্ট ংখযক ভানুল মঙ্গদ এ ভূরনীঙ্গতয উয 

ধাযাফাঙ্গক বারফ কাজ কযরত ারয তরফ ইনা আল্লা একঙ্গট অঙ্গবন্ন ফিফয াধাযণ 

ভানুরলয কারে িভান্বরয় তৌোরফ। আভারদয ফাযফায ঙ্গনরজরদযরক ভরন কঙ্গযরয় ঙ্গদরত রফ 

কারযা ারথ তরকণ তজতা ফা তকান ফযঙ্গিরক আভায ভরতয ঙ্গদরক ঙ্গনরয় আা আভারদয উরিয 

না। আভারদয উরিয মরতা তফঙ্গ ম্ভফ ভানুরলয কারে আভারদয ফিফয তৌরে তদয়া। 

উরাভারয় ু’য ফযাারয াকীভ আর-উম্মা আইভান আর-মায়াঙ্গঙ্গয াঙ্গপমাহুল্লায ফিফয 

তথরক এ ফযাারয গুরুত্বূণণ ঙ্গদকঙ্গনরদণনা ায়া মায়, তমখারন এ মূ্পণণ আররািনায ঙ্গনমণা 

ায়খ ংঙ্গক্ষপ্ত ঙ্গযারয ুস্পষ্ট বারফ তুরর ধরযরেন। ায়খ ফররন – 

"রাভারয় ু’ (খাযা আররভ) তদয ারথ আভারদয ংঘাত তারদয দ্বাযা ৃষ্ট ংয় দূয কযা 

এফং তারদয ভুনাঙ্গপকীয ঙ্গফরুরদ্ধ অকাটয দরীর জনগরনয ভারে েঙ্গেরয় তদয়ায ভরধযই 
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ীভাফদ্ধ। তারদয ারথ না মুরদ্ধ জোরনা উঙ্গিত, না তযা কযা উঙ্গিত মঙ্গদ না ভুরভান  

ভুজাঙ্গদীনরদয ঙ্গফরুরদ্ধ তারদয অযাধ াভঙ্গযক য়।" [৮] 

অথণাৎ আভারদয ভূর কাজ দুঙ্গট – 

১) উরাভারয় ু কতৃক ৃষ্ট ংয় দূয কযা। 

২) তারদয ভুনাঙ্গপকী এফং ভুনাঙ্গপকীয ঙ্গফরুরদ্ধ অকাটয দারীর প্রভাণ তুরর ধযা। 

আল্লা ুফানাহু য়া তা’আরা আভারদয জনয জ করুন। আভারদযরক আভারদয দাঙ্গয়ত্ব 

ঙ্গঠকবারফ অনুধাফন  ারন কযায তাউপীক দান করুন। 

কর প্রংা একভাি জগতভূরয অঙ্গধকতণা আল্লায। ারাত  ারাভ ফঙ্গলণত তাক 

যাূরুল্লা ভুাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص এয উয, তায ملسو هيلع هللا ىلص ঙ্গযফারযয উয  তায ملسو هيلع هللا ىلص াাফাগরনয উয। 

 

________________________________________________ 

[১] দায়াত আর-ভুক্বায়াভা আর-ইরাঙ্গভয়যা আর-‘আরাঙ্গভয়যা, ৃষ্ঠা ৭৭৫ 

[২] ঐ, ৃষ্ঠা ৭৭৬ 

[৩] ঐ, ৃষ্ঠা ৭৭৫-৭৭৬ 
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[৪] ঐ, ভুক্বঙ্গফর আর-য়াদী’য ফযাারয আরযা আররািনায জনয তদখুন এই ফইরয়য ১৪তভ 

অধযায়। 

[৫] ‚ইদযাত আর তায়াহ্*হুিঃ আখতায ভাযারা াতাভুর্*রু ঙ্গফার উম্মা‛ ৃষ্ঠা ২১ 

[৬] ঐ, ৃষ্ঠা ২১ 

[৭] ঐ, ৃষ্ঠা ২২] 

[৮] ‚ঙ্গজারদয াধাযণ ঙ্গদকঙ্গনরদণনা‛, আ-াাফ ঙ্গভঙ্গডয়া, ১৪৩৪ ঙ্গজযী]  
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